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Θέμα: ςχετικά με τουσ εκβιαςμοφσ Διοικθτϊν κατά τισ επιςχζςεισ εργαςίασ ειδικϊν 
και ειδικευόμενων γιατρϊν 

  

Με ομόφωνθ απόφαςθ του Γενικοφ υμβουλίου τθσ ΟΕΝΓΕ ειδικοί και 
ειδικευόμενοι γιατροί ζχουν ξεκινιςει επιςχζςεισ εργαςίασ ςε όλα τα Νοςοκομεία 
τθσ χϊρασ, απαιτϊντασ τθν αποπλθρωμι των δεδουλευμζνων εφθμεριϊν κακϊσ 
και τθ ςφνταξθ αςφαλϊν προγραμμάτων εφθμζρευςθσ. 

Παρϋ ότι θ πλιρθσ νομιμότθτα των επιςχζςεων ζχει διευκρινιςτεί κατϋ επανάλθψθ 
από ζγκριτουσ νομικοφσ, εντοφτοισ παρατθροφνται από οριςμζνουσ Διοικθτζσ 
Νοςοκομείων κροφςματα εκβιαςμϊν απζναντι ςε γιατροφσ που κινθτοποιοφνται, 
κυρίωσ με τθν επίκλθςθ μιασ προ διετίασ γνωμοδότθςθσ του ΝΚ, τθν οποία ακόμθ 
και θ υπουργόσ που τθ ηιτθςε δεν τθν ζκανε δεκτι, κακότι αντίκειται ευκζωσ ςτο 
ελλθνικό και διεκνζσ δίκαιο. 

υγκεκριμζνα οριςμζνοι Διοικθτζσ εκβιάηουν γιατροφσ που προβαίνουν ςε επίςχεςθ 
ότι κα τουσ περικόψουν μιςκό, δεν κα αναγνωρίςουν το χρόνο ειδίκευςθσ ι τουσ 
αποςτζλλουν παρανόμωσ εντολι εργαςίασ,  χωρίσ όμωσ να προχωροφν ςτθ μόνθ 
νόμιμθ κίνθςθ που κα οδθγοφςε ςε παφςθ τισ κινθτοποιιςεισ, δθλαδι τθν 
αποπλθρωμι των οφειλομζνων εδϊ και πολλοφσ μινεσ εφθμεριϊν και τθ ςφνταξθ 
αςφαλϊν προγραμμάτων εφθμζρευςθσ. 

υνεργοφσ ςϋ αυτι τθν απαράδεκτθ πρακτικι βρίςκουν οριςμζνουσ Διευκυντζσ 
Κλινικϊν ι Διευκυντζσ Ιατρικισ Τπθρεςίεσ, για τουσ οποίουσ ιδθ ο Πανελλινιοσ 
Ιατρικόσ φλλογοσ ηιτθςε τθν παραπομπι τουσ ςτα Πεικαρχικά των κατά τόπουσ 
Ιατρικϊν υλλόγων. 

Η ΟΕΝΓΕ ςτθρίηει τουσ ςυναδζλφουσ, ειδικοφσ και ειδικευόμενουσ, που 
κινθτοποιοφνται διεκδικϊντασ το αυτονόθτο, δθλαδι τθν καταβολι των 
δεδουλευμζνων εφθμεριϊν τουσ.  

Καλεί τουσ Διοικθτζσ που επιδίδονται ςε ζκνομεσ πρακτικζσ «εντζλλεςκε» και 
εκβιαςμϊν να τισ εγκαταλείψουν πάραυτα και να πάψουν να καλλιεργοφν με τθ 
ςυμπεριφορά τουσ κλίμα ςτρατοπζδου ςυγκζντρωςθσ. Σο μόνο τουσ κακικον είναι 
να αποπλθρϊςουν άμεςα τισ δεδουλευμζνεσ εφθμερίεσ, αλλιϊσ τα όργανα 
εκπροςϊπθςθσ των γιατρϊν είναι αναγκαςμζνα να προςφφγουν ςε κάκε 
ςυνδικαλιςτικό ι ζνδικο μζςο, προκειμζνου να ςτθρίξουν τισ νόμιμεσ 
κινθτοποιιςεισ των ςυναδζλφων. 
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